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 تسدتمج نوه#ب زی زی رهق ی

 نیاردمدرمینارذک تقوو حیرفت هلیسواهنت هک تسا رک نت مزال
 راجیا اهامنیس هارردهک یعناوم تبجزا تان[ یون ام امت تسع اهبرادرهشنیلوئسمضعب 5 شور عیطلایو تضامتص طقفو

 هیتنلاب و 7۳ ییتنلابو دن یم بجوم؛دزاسیم مورحهدوخ ح رفت ٌةلیسو اهنتزا | رمدرم ۱

 دشاب یم فسات لامآ

 ملیف نادراک دی دجهمانرب
 اریخا هک/یحرط بجومب

 هیبت ملیف ناوراک ویدوتسا ناریدم
 سو نداژا بنا فسا هشرمه

 ۷ یکیهک دوبدهاوخ «داما
 ددر نیبر

 رسافث رد نینچءه ملین
 الا ورا

 لوس منگتو ناگتشهب رده تسا هتفرگ

 (یلامرظنزا) اپملیف هیپتردزمن اراه

 دهد تک

 عمسو یوئالب نامتخاسب انمش

 دیعزا لبف هک هدش مادقا

 رش

 یزجمو

 دسریم نایاپب
 وددوتسا نیا نونک هک یئابمایف

 را دنترابع دراد دوخ راک همانربرد
 نقص ت- یک اتهنیآ - لج نامرمآ

 رگیدملیفود هشروچ هب منیاو یلع

 ات یلو تسیث مولعم شمان ژونه نیت

 دهاوخ لیبرود یولج دبع زا لمف

 تفر
 8دبدجیاههاگتسد ندیسراب

 و هدشهداد شرافس جراخب هک
 یرادرپ ادس نلاسس و دیدج یونالپ
 بیر مسفعم را ملیف ناز راک ویدوتما

 ۹ دادربأیف یاه وبدرتسا



 و ی ی ی ی ی ی دا ی یخ دی دی دا ی اد

 نین وخ یاهبلرب هسوب ۳ 7

 ۱ ْ نیارد هنچ یدوزیو هتفرگ رسزاار تیااسف رگ

 بم وصن هک اهبلرب هسون 5  1 و

 ح وب 5 ویسیمک و كنهرف 9

 صد رم هس وب ملی هابتشا ۸ مرامش

 هفالع درومو هجوتبااح دوخ ون

 ۱ ۱0۳ هجا ج مدقا مفاد و :رگالظ رب رصع اع شاه تیلاعف

۳ 
 <للحمایدمک سیپ رضاحلاحرد 7 یر و < ناکولزوتر> لوانلاس م ۳ و لوانلاس هدنیآ همان ی

 زبت سیپ نسیا رد ۰ دوشيم نیرما

 ات هروآیب نئاپ ار ضراوع نا زیم
 هدادهماذا دوخرکب دشناونب اه املیب

 یهاشنهاشنوبامه ترحیلعا رظنو ]
 مدرم ین رک لیاسو" همون رب یشیع
 : هدرکار جا

 ءاشتنا ماکشه هک دراد ناتما

 یزادرهشو اه ادتیسنیب هلجمنیا |
 باب قف اوتنیا_نلو دشاب «دشیقفا و
 نیئاوفرثک | نوچ دشاب طورشم ریغ
 لباق ناربا رد مریغو اههمانیئآ و
 راک ای یرادروشو تسا رادشک و نوت"

 و تر لاحره رد :دهدرییفت دوخ عفتار | .دننک يم ینیبشوخ زاربا ملیفن ی رهچونمنامایخ ما دآلحم مزد دنیازتیم یمقا و ریغ سیار تمدتنمطءزایثردع .تسا هتخاس . یب ملیف زا تاک
 یادعاهامنیس باصتا هک مبراودیما | یلسا ژاتوسرپ راهچ یاع

 عیرفت هلیسو نبا زا مدرمو هدشن | - ایا روپس ناز شام راستی 7

 .دنوشیمیپچ ۷ وتسو اغرک <منخش»
 و



 رارقریامنیودلک و رتمیویدوتسا زینو

 را زه۸هملیفره یارب دوب هتشاذگ
 عفانم زا هاجنپ یدص ًافاشاب دنوپ
 ژا .دهدب واب ار ملیف شورفزا هلصاح
 داهنشیپ وا هب «ینوتن ] یر»؛هتشذک نیا

 زه ۱۷۰هک درک
 یاههمانرب شدناب قافتاب اتد (دده | وخ
 ۰ دننک ارجا هنابش بولکرد ارووخ

 7 مناوخب مارد یگشیپرنه یاپسالک
 هامره رد د

 مراد لماکیرا ودیما ماهدنیآابو مشابنیداع دنناوخ كي اپنت

 ۰ مرادرب یک دنناوخزا تسد ماهتساوخن لاحبات هک میوگب دیای

 وصع م رب هاب یتوااا ی زد هک تناهتماوخ نمزا اهویدوتسا نابحاص هچو مدرم هچ هکشیا یارب

 یلوبنیرتگ زب--دریگب دنوپ۳۵۰۰ / مه یزاب اهلیفرد مهاوخیم الاح ؛یکدشناوخرب موالع . مناوخبزاوآ

 هباکیرمارد هنابش بولکكی هک دوب «ارتانیس كنارفو *یبزا رک كنيب » هکی شور" و ءار

 تخادرمیم یاهدنزا وای هدنناوخ

 شهار,درک هچوآ دینادیمءاما

 تمد-خ تفر تسارکیو دیشک ار

 ۱ هفیظو ماظت

 :دششییسئ هک 4 درخ مامثاب

 7 ازاج ورخزای رپ وا

 مس ید هدقناوخ دندرک تباثلوا اهنآ هک منکیمرکف

 بتا اب یابعقت دهاوخیم ملد

 البق شتسار هک تسا یزبچ نیا و - دننک ل ر هدنزو حور

 1 ی هک منک یزاب را مدوب هتفگن سکچیپب

 یکشیپ رثپبنم هک کت یاثاهفالع

 دنتفر یزاب غارسب دمیو

 نیمه دیاش هدشابهتشادن :هنومنیارب

 متسه دنسفالع

 دایب ارص الاح ات مدرم ایآمنادیءهن .تسا یفاکنم یارب نیمه

 نیا ی.« ناب دلاب هثو دنا هداد شیامن نمژا یملیف هنلاس
 ورو تالجم رگید

 میرگب دیاپ

 ناتیمطا همهب ارنپ نم لاس ود یکی نیارد

 نیمز یور درف نیرت تخبشوخ هک مروگب ًاحیرص مناوتیم ینح . مهدیم

 یزیچكيیلو - دناهدرک یئاسرفملفماهر

 ۰ ات ۵م اد تم رم تم مو ته ۱ تم دز

 تم ۰ تم جو تم ۱ تم و تم جز ی جم زی جم مجید
 ات یاهو

 او
 هدشابهدنآمنیقاب میارب یزیچ تم وبحمو تربش همبنآ زا دیاش

 منگیمراختفاورورغ یاسحا |!

 .دنکیمقیوشتو مرگلدرتکیب هک تسه مه رگیدزیچ ثكي ؛هوالعی
 یعفاوژابرس كي ار دوخ مشاب هتسنارتدنک ادخ .تسا متلمو روشک ن با

 < مئاسانش اکیرهاب پوخو
| 

 مدوخ رد « دننگیمرکفنمب هک دئتسه یرفندنچ مهزونه هکر دفنیمهیلو ۱

۳ 
10 

۳ 

۰ 
1 

 طوا « هثسب
 / ی یرآداب هک ی نا رتلکقبط

 ۳۲ اتنهرهلاس هد یل

 . یناپکنیا دنکیم تفایرددل وب

 نه س _دنکیم طبض روا یاههحفص

 سیو

 ۳ و هچ هدنیآ هب هجار یلو

 هارد یلسیربسیولا شترا
 ۱۳ تربع را ایآ : داد

 "تسا هداد تسد زا یلکب اردوخ
 ورخناهاوخاوع نادنمقالع زونهاب

 ومارفوا «لاحرهرد .درادنیتبثم

 . دنئادیم همهارنیا .تسا هدعن

 .مهارخن نم» :دیوکیم سیواادوخ
 یاس ملفشوهفرحب شترا دراذک

 9 ار یگشیپرذه ۰. .دزاسدراو
 ۳۵ تسرهاب ارت او مراد
 مهارخ لابند «دشا-» هتشاد هارمه

 ۲ 4 دارک7

 خ هک دوبیناوج «یلسیرپ

 . درک او شروصت دوشبهچنآ زا رتدوز



 دادعتساوا .دروا تسدب تیفق

 شکم هنآ رد هک تشاد یبا

 «یارا

 درگنیزابمایفرد لاسودیطوا درب
 و اههمانژور مامت رد لو ارت

 نیا .دسریمپاچب ی

 نیار دوخیاج هک تسنآ هناشاپن

 اهریپ؛اهئاوچ و هدرک زا نابجللم

 اروا یلاسو نسو هفبطرهژ| مدرمو

 دنرادتسود

 رد دناوتیم هلوگچ

 تسی اهناقهحا لاوس . دنک ذوفنوا
 تا

 تی روممماجنایا رب یو ؛شیپءامدنچ

 لایخ سک چیه . تفر سیراپ هب

 دیآ لمعب یلابقتسا وا زا درکیمن
 ینعی درکیمرکف روطش | کی ر

 یوسنا رفیاهیتخد«؟ یژور نیلوااما
 شاهطاح| ناتچنندبدناب ایخرع ار وا

 اپو تسدربزدوب كیدزن هک دندرک

 در هل
 تسا هتشاوتت

 اروب با دهد رییغت *«كروب باب بم ۰

 هک تسایسیلکتا ملعم ك

 ارابجا و مدرک هووخرب ینایلات

 لا واب هددنییه لدواب ددخ یبلخ

 1 رتخد دوشیم جراخ
 
 ددریم

 -رب شدرمان وزن ووخ هناخ هب هدرک۵

 هعقا ویا ین ناب هشیمه

 دوخ .لوفا رمب .مه ملمم ی دیپ همقاخ شوخ نابایو  هبفرتم رهغ
 رژ شاه وحماب وذس ریه 5

 وتد» ار ملعم یشقن
 شررس دلقمو یبلکنا

 ملمم .- دوخ لرودره هک
 یچاشامعدنکم یاب .یفسوا

 تصدیم حر یارمشوخ عبافو نوک | هک دادیم دتهبیم
 و 1

 تتهدتمحزا ناک کنناوخ روصح فورعم هک ینایلاتا هراس «

 گیس 4رتخدژر مباهدرک پاج مرامش نیمه دلج یور اروا سک

 دنکیماقنایگشیمه صاخ تحالمابا ر ینایلاتبازاب

 و ترهش مایتاب هک مه یشسلاتیارگید هخیپینحا «ینواکاب#
 + عوب مدت هداد ناعن نآ ربع رد وا زا یمایف نوتک ات کیرعا رد شتیفو رعم

 دیامتومیزابترایماب ارث ریس ییئر شن ملیف نيا رد
 یک يتدو هدشرب حرتع یاهیضرو اهاوآ زا ملیف رسارس

 ) هبآرقایم ملیف یگدنریک و قتل هب هک دناوجیم مزات كنحآ

 یسح هخومه .فالخرب ارنآ رامقاو مفیف یایکنه آهک تشاو

 این« سر میئاج» یاههتخاس زا هکلب هتخان < نیافابولیس#



رگ نیودن فرا وع لبلقت دید 4.از ننک ۱
 لرد 

 تخا ریادنه| وخ فرا وع اهص رح۲۰ طقف یس راف یاهملشف

 دنتسه ضراوع لیلقت تاررفم لومم دنک قیبطت همان نیل آ یشاان نادعضو هک ژاهاستس

۰ ۳ ۳ . 

 هک ورتسم اهن اب اد یتفایرد ضراوهزادرد۰# یراد ربث دیاب هک دندنتساپ

 را همجار ماه امنیسنابحاصزاک؛دنس
 رافتسا صوصختیا ردارناغب | راظنات

 یاامادفادنتشادراهلنا ناخبآدنک

 فیلکتتسا ناپرج ردنونک | مههک
 ,تخاسده اوخمواعم | راک نی |یطن

 بل ارور وب میاکیدنس تا لج

 ۳ مک یاهزور
 هاضاهیلکر تشگیم لیکش# ازالپ  دادرتساتیج,همان

 دشعادرارف ی مب افوناب رد ۵ ید هدنس ید دادرپشب دبیتخادرپ ضرا وهدسرد ۰

 ۱ تسدب راشتز) ۱ هک امنیس هراتس هلجم ضصریصخم هرامش ۱

 1 امنیسب دنهقالع تاناوج زا یاهدع رنهو قوذ زا و دسریمامش

 ۴ مش بوبحم ناگ راتسزا نیگنر یاهسکعاب هکهرامش نیارد .دشابیم ۱
 درک دهاوخ اد امش رظ باج كش نودب هک هدمآدوجوب ینالوحت هدش نیئرن ۱

 ۳تا لشتتسم اتم هرامش بص وصخمهرابش

 ۱۳ سس ٩ هحفص ۳



 1۳56 ۳ 20۱ ۲ لوارت شرب
 ارضا

 ,آ

# 

1 ۱ ۲ 

 | ییب

 ۱ وتسا هک

 زو تی
 شن ۳ وا

 یسرتک ۱6 یوافوا و ول ءاتمتم

 ک |5۳ و نیاز ین لاحرا ۳ تو | رتالاب ورت ۱:6زوممج سیکر

 ایام ۰ ارحا هما رم نوب رب ۳
 دروآ

 نیا زا یراضکا نوت 7

 ۳ 2۳ نر تست



 ۳ ۵ وش یزابیم ودرابیزیرباب ای ات

 رژ )اب ه) تش) زو
9 

 اپملیفردبلغا متشادنراکب یاهقالعو
 متسشنیموهدناوخژا وآ اهرتخدیارب

 زاب و هدناوخ اپنا

 دوهدیم یا ۳

 تمدخمانبار دوخ ملیف نی
 هام ۲۹ ل سی, تنومآ راب یابد
 كيلر رد نیئولیرجزا ندش ادج
 دیامن عورش یودورب نادرگ د راک
 هلجمنب ربخمژ ایل یاب نیرمت نیبرد

 هراد باوخ قاطا ۷و تسا هدش انپ
 (تسا دنزرف۷ یاراد نیترامنید)
 :ومت یاهبحاصم

 زیئولیرج اب نم ی
 تک راشماپملیفردتنوم|زاپیناپمک دد
 هما و ویورتسا .بلفا .مدومتیم
 یرابیو هدومت كرت ار یرادریملیق

 نیکمغ نماریز مدشیم لوفشمن
 اب هکیتفو یثح مدرب هدرم لو 0

# 

 روشچیه دمامترصتخم و كچوک وب هائسرد

 .رش ادج زی

 وز ین اف می شک ریو مدرک
 دوب اپیبرنج هجهلاب ندومن تیحص
 ] ردهک 4 ووا بویر ملیف رد سپس
 راذگ یتیاهنضرعمت ۹

 زوعکییا ولو رتچ کوره
 زا میامن عورشوواربویر ملیف رد
 :رب نولرام
 تبسن اردوخ هدیقعو هدرک هعلاطمار

 وی رانسمدرک شه

 نان دان نیهرا تاک نا ات
 میام ءاقیا ار ل
 یوب رانسهراب ردا ردو

 ۳ و بارشرطباب امت 12 هک مراد هدپعب
 ین رو ناراک هبت و. ناراکهزب

 1 محشاب و مشاب یم
 یسرارموتسارهش رتن الک هک نیو
 رخ |مدومت اب تن واعم

 یرادربملیف را گید ز زوردنچ ات
 "تسا رارف ت تفگ دهاوخ زاغآ
 ۱ ید یدنک ملبف ودرد نم
 دوج تک رشایبهک یناپمک

 وب یک مناخنآ 2 مانب 9
 وفانو «:مدیدوااب ارت نم
 دپینچمه دشابیم دناهدمآ رد
 رب اب سیراپبش ملیف رد یزاپ
 امه نیا تساهدش نمب ودراب
 ارنانیساکن|رفدوب رارقالبق هک دوب
 ]لی یاوادنک یاب ارآ

 [ دانشنامه نونکا نم هومن
 یوبراثس نادنچ مراد هعلاطم تسد
 ابن آهک تسا نکممیب لو تایل شرح
 .دنروآ شردراک زا یبوخ نیچ

 3 هشیپ شه زا شیب مدمآ ردنونک 1
 نيسكنا رفدشناماریز تسارگید
 /البف دم آرد هب یکتم طقف
 ۱ «یژاب هنابشیاهبولکرد مشب
 -موشیم رهال * نویزی ولت ست

 :نیاذانم دما ردو دن

 ۱ هک تسا دایز یاهژادناب

 زیولت شیامن ود لاس رد
 ِِ هود هکی ره یارب هک



 مایف ه راب رد هدشن پاچ هتان حج

 3 # لاکنچ رد

 و نأد ره» ۹ و لرع و ۴ رو تفر ماهج هب 1

 ۳ هعفص رو رتساف

 زاس هوزناپ زا
 
 ناهک ان,یضحمیریک هشوگ

 ابژرس رب < ارتلواه

 م+تنفآ زا رفهچزا هبصق

 شو وای نز

 تاسح دوخیتحو اه یلیخ
 نسیا مسا نونک ان تسا نکمم
 ینواب .دشابءدرودن ناتشوکب درم
 زتشم قباس نامرهق سار

 نا ناژابرس نب رتعاحش زا یئیو
 بیسب هک ضوک تکنجرد ,زوشک

 یتتشذن هوخ زاو تعاجش زاربا
 هب ار(یاهرقهراتس لاادم تسناوت

 : دروآ تسد ۰

 دوب هتسئاوت <یناک» نونک اک
 مهتاب ردار دوخ مان

 یار اراهنسحتو اهادصورس مامت

 هکبتقو.دهدساستخا شفورعم هوش

 ۱۰ هنارگنیفررم لاکتچرد» ملنف
 یداع ریغویحع تاعناب دیدرک

 دوهاوخانشآ رهوشونز نیا یک دنز

 رج نیمه «دربرسب یالو لک
 دی درک یو ردای رالامضرمتدشتاب

 «دمادیدپ یو رد فرم هبدایتعاو
 . ون ولک ات هکشا زا نیینراب اما

 ۳ یراگادف را رد و «تفرورف پالجنم

 تفرگ,مومنعت نلاکشرسمه هقیاسیپ

 . راپچ تحم «دنک رتار تداع نیا

 هم نیذاطمیتلود ناتسزامیپ رد ام
 هکشیا اب هوب,اوادم تحف تارنخم
  ابلاسو زا دم اللحو تای اذش

 - هرم یو ار وا یقیقح تشذکر س
 : «درک ميهاوخمدعاسمژورناومامنیس



 هی تی تا ی
 ندرزگ

 1 ورارورحبتمدوخراک رد ام ناگشمیرش شر نا یاب تروصتیارد
 یشاددهاوخ یدحاو لکش دوشم ۳ دو ۱۳ رس یایرظتو دوب

 و دادرهرق نان دراباب
 < نایکچاخلوماس > یاقا

 ( تعببدساف 2و« امرهشرد نافوط ۱۰ زن دو روچ 2 ه؟تداوح «ار رابچ# یاهملیف فورعم نادرگ راک

 1 هدبهبف ولطم نادرک

 یفاک؛ دشاب دراو دوخراکرد ن

 ناییرد نانادرگ راک مدفتعمنم رب شورا هر هک ها هه وه ۳ هتمایرب عوشومتنابدیابهدننک
 .دنکيم بلسار تخادریدزمتسدواب یر منآ ناب یدازآ هک دنراد یروظحم نیرءت هسلج هس لقاال -تبابدیاب اگشیپ رثیبتبسن شیوخ یعقاورظن  درادحایتحا نیرمتج یرادربملیفزا

 ۰ یصخشرتهرگ | دشابیم نادرگ ص 1 1  زرا تسا تیمهارئاحو



1 
 0 ا چ ۹

 :دیوگیم «یلک ریلک » ۰ دوویلاهدیدجهراتس

 اهن ابهک دنراد رداهب جایتحا نوویلاهین ونک یاهاشیرثه 7 ۱
 مممممممممممممممم 2م مححححححح دهن زاغآ اهملیز

 ! دزومایبار هم ز ال تنونفوزومر ۱ ات

 .ش

 هریک

 ضحعچب ثكب - یلع؛رپ»

 نارگ اشامتندنته هک ر ۳ اس ده هک

 بوخا,نیمعظنق دوژیلاه رد

 هبع6رشدیدجءراتس كياع . دندلب

 وناونعومسا روج راره دنت یمراک

 ادخ .دنیامنیمفیور "شلابئدد فآ

 دشاب زمرقا شیوم هراتس نیا دنکن



 : ناادرک را

 وتوت - ایوتساول

 هک
 یشخب تذل»رثآ یور چیپب «لیان یالط»# . ربخ

 دشاب هقالعیب دوخ عوشمهب دح نآات ناسنا درف كي هکنآ رگم

 شا یداش سح یو یتسپ و لپج ۰ لاذتبا ینوبژ هدهاخم ۳ را

 یسیخرمیاهالقت نیرخآ زا تسا نکمم كلدرک كي هک ی مضوب «دریگنا

 3 دهدب رسههقبقهدنک

 تایصوصخربمایپ راتشآ ویعیبط یلیخ روطب ؛روشک ره یامنیس
 و یناعم طبارش یعامتجا یوپاکت فلتحم نونش «لاخ نآ یگدنز

 :تسا شنامد رمبادآ

 كي زا *امنیس >یرنهبلاقیا وسیزیچاملسم ار یسیلگنا ملیفكی

 قاگدنزاس داژنونوخ هناشن نامهنیا؛ دنک یم زیامتم یوسنارف ملیف
 تسا یرنه رثا كي

 ار ناک دنیوگ نیرت یبصفهک دنرادار تداعس نيا اه ینایلاتیا
 هبب هک یناربمایپ ؛دنشاب هتشاد دوخ یامنیس یهتخیرنه مادخشا رد

 دایرف ار شبوخ مدرم و نيمز رس یاه درد مالک نیرتاسر
 دن |هدرک

 یهنیمز ودحنیا رد ایلاتیا یامنیس هک تفک دوتیم عفاو رد

 (ایلاتیا ؛دروم نیارد و)صاخ روشک كيرب هک یلاوحا نایبرد ۰ یاخ
 همهنیب؛ نایب لئاسونیرتقفوم و نپرتقیدص ۰ نیرتلیسا زا درنکیم
 لثه ینیمز ربس رتمک .تساهدوبرن بحاص و نابز هداشک یاهروشک
 و تلم حور تسا هدرک تئرج ای هتسناوت هدروخلاس و مرگ لاخ نیا
 یلجتمناینابج مشچ لباقم رد هدرب یب و نشور نینچ ار دوخ نییه
 ياناوت نادنمرنه هب هک ساپس نآ زا یمبس « رظن نیا زا ؛دنک
 ناعتثرج و تناما بیسن دیاب اعطق دریک یم قلمت ایلاتنا یامتیس

 .دد

 اتمدقم «اکیسد# یهنومنو كيپيترثا ثي لثم «لیان یالطرد
 یاهتخان لای هنه نیب هک لیبقنآ زا یتیمیمص « طرفم ثیمیمص كي

 « سو نیبرود ابدوشیمساسحا« تسایراجنامج تسد

 یرلان هکتس یماب
 ررنکیم نیشنریقف الثم یهلحم كي

 رد "اپمدآ عماوجرد ار ناسناد:هءتردق و رورپرحس یتسدابو دنک هراظن
 نفدتمسآرم.باوخ قاطارد «ریقح یاهتفایضرد ابوگتفک و ثحب هلج

 اب و هورگ نا ربان نیادوجو هکن آ یبدهد شدرگ ناشیاذغزیمرسو

 دناوتیمهک تسایزاجع| هچ بحاص تسد نیاو ...دتفاسوسحم سکعلاب

 , دنک ریگلفاغ نآ یششوجو نایرج نیعرد « صولخ نیعرد |

 طقف و تسانارذک راب تلاسک 9 یهت نینچ نیاام همهرب هک
 (دناهتخاس| ر«لپان یالط» هک هتسد نآ زا) ینادنمرنه یهدیزک رب تاذ

 یگنرف رهش شایلومعم و یفراعتم « هداتفااپشیپ یاههنحصزا دناوتیم

 كيیهراظن یهظحل ات هکنیالثم ؛دنیرفایب هدننک رحسو اریگ دح نیاات
 یک دنزربنامشوگ ومهچمهتسه نآ نارگیزابدوخ امهک یئاههنحس ننچ
 . مياهدوبنظانو هدنز الصاایو دوب هتسب

 نادنمرنه ار «لبان یالط هک تسشیاردسوسحم توافت هتبلا
 : یسیلگنارعاش «تایلا» یهتفگب دنهرنه كيودن|هتخاس

 ام... ميئاههرپم طقفام ... <تسا شیوخرصع نان |نیرتهدنز

 و امدیس مرف
 ۰ ۰ یاطااک هرحشرا هچنآ

 . میشک یم یفن طقف

 ۱ طرفم یمرکنوخ «یسدارانآ رکید صخشمو بلاخ هجو

 ۰ هدن ریه جوم نارد ناسناهب تبتتک هک تسایک اپ قشع

 اب و هدنببرفرهاوظ بحاصو نیگنر یابکسورع نامه اهمدآ
 .دنتسه میظعو تپبا

 نیا راذگن : دیوگیم ننط هب شئیریش نایبرد «اکیسد» یلو

 ها ۰ شاب هتشادن ترفنوا زا « سرت ناسناژا ۰ دبیرفب ارریطخرهارظ

 ... ؟نک محرت وابورادب شتسود « تسایهت نایمو هدنامردو لیلذ

 + تسا یناسنامایپ نیرتفیرش نیا
 دوجوب (5006]۳)1)یعرف ناتساد جنپزالسارد «لیان یالط»

 یاههخدن بلغا رد.<رفحم یهزانجبیه> «ناتساد كياهتنم . هدمآ

 بیعت (هنافساتم) مه فوحذم هخسن كي « هدش فذح اهروشکب هرداص

 ۰ تسناهدش امروهک
 دوقیم هتفگ هک لپانمرتحمرادرهش هصاخ. ایلاتبا عفنیذ تاماقم

 هصاخ نآ یمهراتجییه» تمسقو یلکروطب ملیف نیااب
 تفلاخم ادبدش

 .اهلاویتف هبملیف لاسرازا عنام هک دناهتشاد یلیالد  تساهدیزرویم

 اوخ روشک رد صوصخب تمسق نآ شیامنزاژ .دنوش
 . بتیوصت :< لیانیالط»۰ نامیاروصت هب هکن]لیالو هلمجزا ؛ دنروایب

 یا یورجآ ینامدوخروطبو هدهدیمن هلارا لبات مدرمزا یبوخ
 رشک یاربو تسابنآ صاخلیلد نیا ؛دزیریم اهروشک ریاس

5 

 ۱ 

5 
  لمعب تفلاخم ناشد



 دیاهخسنزا# رغحم یهزانج عیب هد ومآ او كلذعم و

 ؟ فذح دو

 تب هکدنامیمیقاب هدرپرابچ <لبا یالل را
 |ذحرایسب یناب

 هداسیلیخ

 دوج
 تو ۳ مداد 1 ها دامرومک

 دناءدش نایب نیر
9 

 دس نوو توقف نهادن
 قرستم نآ یک هه و اجزا هربملیف

 اب انیالط زا یتاتساد نام _قبرط

 كي اتدید دیاب اعلسم ار ملبف

 نا رود
 عوت

 نانامرم۶ سد نایب

 ی
 رابز زا طقف هک تسا ی«رعش نبا .دنت 1 ار

 یاههدبدپ هبیگادیسر «

 هک رد ناغلامعاو تاناجیه لول
 ریاب یئایلاتیا ملیف كير

 !اویشو رثوم یاهیزاب نیتچیئایلاتیا ملیفرتمک رد زینو
9 : 

 یاه تیصخش ینافن
 یتروطب یلاشیسردآ رب

 یوحو ینش تروص تسا هتق ک

 ناکتششرتهزا یب

 تا دید

 1 زا ؛ وناکنم اناولیسزا «اکیسد »

 رعرفیاههشیپ رنهیهورگ زاو ؛ایوتساولوئاپ
 تسا هتفرک

 1 هلدوک كن
 !اق كلي غم

 كلبسو ریپ زابرامق تنک كي «هشحاف كي :اونان كي
 نانامرهقرگند كنراگنر یاپمدآ هدعكيو نابسناپ كيءلجمر

 ملیف نانامربق رکا۰ تسا راشرس یراک ءزیر و تفاطلزا م
 تیناستا مایپ لیان : نجاو یالرد هک ناشخرد تارهاوج نیا ۰ , هاکیسد»

 یکدنز هب ۰ هتشذک, زأ شیب یک دنا ار یچاشامت هدننک یم تظفاحم ار

 دت|وتبملیق نیا رگ | «دنک هقالعید یک دنز نیا یاهمد آهب دوخ فارطا

 اب و دیاشکب فوئر یتسد اب ار رشب دارفا نیپ ضفپ و هنیک هرک هک
 نیادنمرنه ناک دنزاس دیاش «دهد ناشدنویپ رگیدکیب یدردمع یتشر

 دنشاب .مدش ,لئان دوخیناسنا فده "هب كرزبو ینغرثا
 « كايپ »

۱ 

 :۵ یی ره هلماعمكي

 یلمزادناسپقودنص یزک رمهرادا ژادناسپ باسح ندومن زاب

 هلماعمكي ناریا یلم كناب یاه هجایو اهیک یامنواه هبعش زایکب اب

 دتمقاعجرخرد تعانقولوپ یروآ عمجبار امشمها ریز تسا عفن اپارس

 یاراد هک نآیشک هعرق رو مهو دیامنیمامش دیاع یدوس مه ودزا

 هو یلایر۴۶۰۶۰۰ *هزیاج ود و یلایره۰۰:۰ ۰ ههزباج كي

 میات هلجمزا

 جیدیایر۴ ۰۰:۰۵ ۰هزیاج راهچییلایر ۳۰۰۱۶۰ مقر

 و

 وهدوعن تک رشتسا یلایر۵ **و یلایر۰*۱۱۰و یلایر ۰

 "  دورکا ی زا

 ریل هرذ رب زرد یوویلاه

 ۱ را یا رجام

 تسیل ناگ دنسبون و هایس تسیل

 ؟ رزبئالعراکسوا زیاوجءاطءا نشج
 ثتفاو ماقمناگ دنرب نی

 ربو راختفا نی |لمن

 لابقا «تخ ر

 هدنرب ناوتس و و

 لاس زا هکد ندخیم بوم هایس تسیل وزج هدع نیا ده هدناشپ ار
 یتسیثومک تالیامت نتشاد ناونعب امنیستعنص یاتیدنس طسوت انشا

 دئووب ءدش دادملقمای ناتسکتهرف :تسیلوزجاهتسین و هک ابیراکمه
 و تاغاسرد تکرشزا ار ناهاوخاوهو اهتسینومک هیلک امنیس
 دوب :هدزکمورحم زاکسوا زیاوج ذخااود تیاقو

 را هدرپ ءافلا نیااب نامز مهو هشوعل روبززم نوئافلبق هتفهامآ
 جبر تربار هک تشک مولعم و دشهتشادرب زین جبر تربار تیوهو رارسا
 لاس رد هک تضا نیناسک رفنءهدزا یکی هدربمانو دشابیم وبمروت نوتلاد
 اهتسینومک قدرک هنخر دیئاترب یتبم هرکنک لباقمرد تداهشزا ۷
 اب البف هک كنيک كئارُف فورعم هدننک هیبت دوب «دژ زابرس وووبلاهرد

 یلویناپسا ناوج كي عیر تربار هک تفکیم رطاخ ناتیمطاو بكقتوق
 هک یراد یقادعت هوخماهسناک دنرادلابقریامهک درک ناحزا [دسب دشابیم
 ار<نامریقالدرک  ناتسادومروتب برم را همان من شلعونی ته

 تخیکنارباروبمرت ماجنارس هک هجنآ میدبرخ ارنآ زبئامو داد هئارا
 امنیسومولع ناتسگنهرفزا هرداسمکح دزاس راکشآ |ردوخ تبوه هک

 نآ ندوب یلمع ریغ تلعب ار یتسینوکدخ نوناق هک دوبلبق زورودرد
 ,دمعلیلد .دو» هدرک یفلم

 هزیتن»ملیف یارب لامآ ریس هزی یادیدناک لعق روطب

 زا یکی «نایوح
 تک دود طیرما یشاسآ نوناق تم 9: هام ومب ۱۹۵۳ لات

 1 .درک عافدنتشروخزا یلاعلراپ

 میلعرب تو ار سکجیههک د یوکیمثحب هروم نوزاق «مدام)
 درک تاپ:

 ودیدُش یاهقطن و دابز تا یکم تاثحابم زا يب

 هیپتدووم رد زجار هایس تسیل هک تفرکم یمصت و
 : ۲ .دتتشادمالعا ماجئا رسو دژادن| رودب

 کتساخو تفایلاق رسهک هک تسنآ ناتسکتنهرف .یلصا هفیلنو

 اقعوشكاسم نتفرکر ظن رد نودیار هدنربو هدرک نیبهئار صاخشا

 دیامن مزیاجهب رختفمیسایس

 . . ووهک:دشابیم سالکاد نانانش نآ ناکدنیوتكمک



 سابتقا سیئول دراودا یویرانسو نامرزا ریخا ملیف هک « بش هین ,و

 دشده | وخهتشاذگ شیامت

 ۰.۰ دو ریه ها راکشب ریلب نوح

 درق تشاذف یددوتنلا ناشو گدومقا تیق
 بر ست وث یویدومسا نانف و رضنوسفآ تبب

 یلابیزرد ناسانشسکسو ناک ربخ هدیقمیانن هک + متسیب

 یارب /غریظن مادنا بسانعو شیب یدنچ هدسانخمهدوخ

 یدایزیاهوغیا رومنود ام <یناسناراکش» مانب یملیقاب

 تخادنا هارب دوویلاهرد

 < ریلبنوج > دنیوکیم

 درو اممدایب ارثروبهاتیر یاهیناوج
 اب طقف تسناوت دهاوخ ایآ یلو

 حتاف دوریلاه رد دوخ یئابیزو مادنا

 ؟دوشزوریپو

 دنادیهتیسک زونه

 انرطخ

 فوک ورتسا لعیم 2 تف

 گننت> را

 زا سابتقا ؟دن زیم دایرفهرخم > یدش

 تسیل < ناتسوپ خرس یاهکنج» و «تکهنب ملقب یناتساد زا

 یئادرگ راکبو فولیتسوی رتیپ و نتفال

 ابو سیئوادرا دا حرخب <راعش نیر
 لگد هلرکتک اب *وکنیرک اب

 رد ار نآدنتشه هرک اذم رد هک «

 دیشروخ 4« عاجشیوباک 2 ۰ * فیفخ

 «هیاس)«یروبداربیر همانعی امنزا

 ضرمب و هیبت سالک اد لقتسمیناپمک رد بیترتب هک تسا یئاپملیف

 ۱هدننک هیت ناگشپ

 نیبیمهجع یرامیب رخا وا نیا
 هدرگ ادیپع ویشدو ویل اهیاههشپ ره

 دنیبیم طاسب رد یلوی هک یسک ره

 شیوخ حرخب یيملبف هیهتب تسد
 هدیم

 تن باب هک میداد ریخ شیپ هتنه

 ر؟یبالفرمیجسجا ملیفدراد پوه

 یراک هک دیسر ربخ هتفه نبا

 ریمش نادرگ راک ثک اب تنارک

 ناتسادزا دهارخبم سک وربدراچیر

 هناخدورفرلمن آ >یوگنیمع تسنرا
 درخ حرخب یملیف < ناتخرد یو

 رهوشو لننوج نیلوراک «زینو .دزاسب

 مس كنيلپسا نورآ شاهدنسی ون

 9ح نم»:یدمک *هورتمزا دنواو

 هیبتیلیف ر<...یلو مراد تسود ار

 لو رلکهوخ هتبلا ملیف نیارم. دننک
 :درک دهارخ افیا ار لوا لررح
 دم رک ۱"ندرآ ویا (نمضرد

 !مه:اهتیسو نوی ریرلت
 .یاوب رانسنودک

 عوترخ < اوحرگید مدآ > ,مانپ

 ارنآ و جرخب دهاوخیم

 ام ام هرم ۹



  نازاس تر »

 ۱ هلسافال

 سل نآ زا همه هگشنس

 مادی دهیغ یزایمعرا ۱
 دنها نخی رلبف :دمهاپ زملهدنپ ا رد درو دب دج جی

 نمی دیدج ملیف
 5 ایپ افوغو دوویلابه رومدم نادرگ را

 تم 5 ةبلاجرثا 7 ناونهتحت
 تخاسخاوخ 4تیانج كب

 هوش یمسلزاهک روطلیمح لیف ن
 سم رشت مد تزا وئسا رمیح درادی

 دم تش نودب و
 و یئالطوزاب

 اناقملر «تباتح دره«
 درک دهاوخ .وهايهناپجرد

 ..هاعرک دون و
 اعیدمک ملیف نیلوا

 کنه بوص یقیاف» بو «ءامرد وتوت»
 هدنخویدمک

 19 ناتساد
 رفدیما نآ تیففومب و دوش / آ

 ِ ارکت ورد وجه یار
 ؛دخر شوک یرگید "تاذرک راک

 ناتسلکنارم لیقلاص فیدرطک :
 یشادرگ راک آر#«لتقدصق مانی یملیف ح اف را و اکو زع 1 یه وب ۶

 عمه هکبدوح وای وا راک زا اقاقناودرک

 درکدهاوخ

 دشت رگ هدهعباز
 نیردفتم تقادف یاهبرجعو هقباس
 تور کیتقوشوخ راهلنا

 دعا وخرمهک دسر یمربخ نوک
 او لکیام یاربارگزمربندربوب>
 ِ .دنک ینادرک راک رب

 ها ودحاوختساپ ملف نیا امئسم

 > ملیف رد #۶

29 
 م اشیا نیا ربوا

 رولایقوس لب

 درک دتهاوخ یزاب ؟هدوشخیان»

 . شوخنادرکراکدناودیم فی راک 9۸و لوا لر یبور یکیم
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 1] این اوتحت
 وه هجرت

 وهابی یو ییلف ینواویتعب
 رطاخب طقف دننک تبحص دنرادتسود هکیناصک

 دهرماجنا هتسیاشیاحتنا تسناوتنرگ ۱
 تشاددها وخ یرتمل

 ناوتیم تاعامتحا و بازحا هیلکر
 و طاغ ظافلا اب هک وا دهام یصاخشا ایآ مسرییم امش زا ادیپ ِ ی ر هرخالاب ندومن یجارو و تشز

 ۲ دنهورییغت ار دوخ شور نیا دنناوتیم دنیوگیم نخس ترازرحاب ی زیچن اب ی ۲ ح دنکتیم نتشادب رهاظت هکنئاهریجن اب یصخشتس
 مو رمهدپعب ارلآ ِ ۱ یک دشاب دقتعمورادافوتسا لک تماجکی ردا بن آ

 همهش |نایمردو هدرک ظفح اردوخرهاظ
 و دوخ یاههتساوخ و مفانم دوخ باتو بآ ر پتاملک تخپ ردو هدشقرغ
 دزاس !ناپنپ ارنارگید

 اینآ یتسربح و یزاب ها (ریهیام
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 زا دنادویلک ینادرک راتب ملیق
 هدش ةتخاسیرپتنیل یویرانس یور
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 :یفرممسچلپ هباردوخیلسیمو ,

 یتقوتسرد نیا, دجا نیا, دی ایم
 ۶ نیوک لکیام و ییئول
 رپ مریتمم فورعم هاگشورف زا یینارکر تی ۳ تمیقف تارهاوج

 شیمی ابنآهثفل رخآ رد

 و شن ٌالیسوب هدش هدئاوخ لو ناوتم تسم یزاوآ
 و

 ۲ هر مین ملیف نمضولومیئد

 مدیونلآ - بوخ
 توا - هقیفد ۱

  یلم .یلادنیلب
 ه) .مولاک كم دب وبد

  نوملیو . كيلب نآ
 یر۴.سیئوا دلانور

 هواموو 6ماهالن ام

 (یلیخت ) سیلبا رامقا
 ب كيلباپیر
 انا ردهک اهییلیزایم ورک

 :یخب رمدیلپ یاهمد آ هیلعرب
 ] یلیختو یملع رثا نيا رد
 دیوید دلانور یویرانس زا
 هیبتو نوتارب درفینادرک راکب
 نانامرهفشقن نوئرد | نیلکنا رفجرخب
 . ..دناهتفرگدپعبار ناتساد

 هوژنامه نوئردآ و نونارب
 اج رثآ شیپ یدنچ هک دندوب
 یاربار «هدشترپیاهالویه یملع

 .دندرگ هیپتویدوتسا نیمه
 یارژادنا اج هووم

 هیهنرک | ؛تسا كيرتن آب
 وع ار ناتساد ملیف نیا
 > دندربیم <هام» هب
 ۱ تفرکیمرارف هجوت

 دیو نلآ - دید لباق

 ۸٩ربماتپس - هتیق۷۰
 هل [- نردل وهواج
 دوو نسلیو
 .ع 104 ۸

 اوخ ناویح بش



 ۱ ناطساو نیس
 13 ۸ ۷ ۷ ۲ ۰ اب اچ اب دو ریلاف یدبآ و نادواج ةرهج كب

 یملایخ مهیگلاساجنپنس رد ((نیلف لور ۱ ((

 ! تسا ناوژ نودز ونهدنک
 و : ةهح رز ول ترس مس رس

 هدیع با حیلف

 دصورس

 درشاوهلح دو می
 ار هطوحمیییحع ترکس و كنخ»

 هد دراد | ردوت تشا هتفرگ نوش رو

  سوصم لا ناف
 هتبلا2:دنکیم تبحسب عورط
 د وا |ریلاس دنچ ۰ ی م رب بقب یردف درک دنه| شن واب

 ؛ نلف لورا « نُم

 یئوگ ,متسهروپعم ناوژ

 ماه یلیخ-_ «دش قرهص

 مابا یباداش ژونه نم

 ۳ 7 تیم نترو الت ماهدرک فقح
 عورداهنیا اما ۲6 شکم

 یارب هل دوب كونار نیا یلو وروسجو لتنامو ر«پیتل دوریمرتولج ؛دزیخیم رب شیاج ز ۱ 1
 دم هءاگتكیدزنزا ارسونوات ی ۰ 7

 رب «.ینالوط هاگن كي ژا دعب
 دنکیم هفاشا وددرگیم

 ماهدرک رییفتیلیخ نم

 دیمیدق نیلف لورا
 تسدزاار دوخ قنورو

 و :ممهفیمار یکد نزینعه مراد نم

 نا این ملیسف كي 4 ار یگشیپ رنهمه زاب نیا" دوجو اب
 مراد تسود

 هک ملکیم کف ابری
 دهاوخهچ هجیتن دناد

 موشبی ؟ ۱ مسنارتیم
۱ 

 روج هچنیلف نبا ۰ نم رظثب
 دیئوکف هک روطنی (؛منکیمث رکف

 مدرک یزادب 2 زد
 ادباوا !دئادیم ادخ «تسا یمدآ

 دشاب هدرک,یرییفتهک.دیآ ی مث رظنب

 ةود ویدرم توقوریز
 یار گلاس
 دسا ادا روا لاسونس

 نسا هکتسشیالثم ؛ قاو رب
 ناوژ نرد نیاو .ریبک هشیپ قشاع

 بیک رو لکشناگچیهانیس ملاع
 ۰ دهدیمتتسد زار دوخ یرهاط

 :؛ مسرهیم
 روتکآ !الاحهک دینک, یمن رگف#



 دش را رکن رواپتو ریاتك رم هعنا و
 دریسناج بسا یورزآ ندشت ار صصخم

 رش و وش لنش یفابرق ق رس ۸ هتسس] دز ایم نه و پصآ زا) 1 ۵ و ل هه ۲۲ ؛تف له هگیذ رم

 مایلیر با رش او او من 1 ِ 1
 رم (ک رب :

 ی تدمنیا یط اما . دنتفریم

 . دوب هتفرورف ضرفرد ند

 و دراد رالد نویلیمجنپ دودحر

 , دزاسیم انای

 یلامشربفا كيلر نیوناجو هدوب لاصفنا یاهکنج طوبرم نا نانساد

 تلایا نیمه رد . دننکیم افیا |

 کی رهآناراوس نبرتبب زا

 1 هاب
 اول یاهلکنج نایم راپبادرم

 زا «یدنک درفا « ویرانس قبط ؛ملیف زا یاهنحصرد دوب

 درک اراک نیمهمه ید درف ودتفیبنیمزب دوریم ل

 نوتس.دوشددلب یاجزا ت

 هک رم دهاشهک درب یرفن نیلوا ادیجبربوارلانیجهک رو

 لداس زا هدیدرک « ابسهکلم و نامیلس# ملیق رد(دیقف)رواپ

 تیرفهک رم زاهک دوب یسک

 دشماگ آ یدنک

 ناپاپ دنو دادیم یراوس یرد <زرواتیناک >هب زورره «درف»

 زا یدنک هرفندانفا هنحص یتقو .دیسوبیماروا تر
 وس يا رب ره

 قوس, یلاکهلسافالب «علعف»داد روتسد دروف ناج و تفای همناخ سا

 اهردزا هخیعفوم اما دنک قیوشن و نیت اد وا هک دبود «درف»

 اوودسج یرر هپ و ديشک رپ .مرفلخ زا یرابگ رم دابرسف دبسر

 * داتفا
 نم كمزپ ء دانیود ابنآ یوسب هبه رانارب داد روئسد
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 2 نم رب یدنک .درف یو دنروایب نژیسک | نولاب و سنالوپمآ و

 روت یاج ناتبرابیپ

 دوبهدرمرواپ نورباتهک روطناده تسرد

 سود نسیو لاچ «دنکیم هیرک «زرواع يلا» نونکا

 ناج دوخ یسیدف زا یبافوا نداره مایلیر و دهویم یلش ار دروآ ناج د

 تسا رتدب هگس
 طاها فلات و

 :,,دحولسح -بب حسل# ,



 روآ و وج ب یرگز د راکهاشمه راب ینسبهتلاو

 هنفخ یابسیز
 :تسنسر .نیسسس اکت

 اف هپه هکتلاج

 هم دتلاو "] زاسیم هسد

 رس یی مس سیروس رو وتو کتک ست

 نازرا ثرتسو یاهم

 زاژ همت زا تسد زونف ی

 رادست ر دوش یئادواج

 چت ۰۳ یلنم کنه اه را دل
 ی ۱ ط , ۲ ۹ ح ۱۳۰۰ اب

 ۱ ۳ ااو هک هچنآ

 ها < هنفخ هش یضافن زنا ۶۱ ندروآ درج
 ما یدک ام

 م هتفخیابب ز
 ۱. «هتفخلکنج یابیز

 ماگنح نو ماینفا «ورپلراش» رثا

 یر زک يخ یامتیس شر ران ردك

 یون اف وجه لات هر قلت ربذپانافرثاكي

 جا رب

 و هک تک هدعیتجودنت یمیربآ رب <یبماب
 و, دعا وخ ر ِل َنک ازا

 ؟بنح

ِ 

 1 هجووب اهنآ .شورف زاو هدز یفیفح

 ج نایروح ناپم نبا رد یناذو رگ هیماتازمرک

 نان شیارب دندوپ یبوخ یابلژ ه رشافن یاهملیف هک هرک رارفا دیاب
 ۳ یاههصفو هنخب یدلف یی رماو اپورا رد هکنآاپ هكرحتم

 هددن هرگیم
 فی هدشمفا و تسودرتهدرم دنسپدروم

 فاام رفنء رخالاب نآ .زاو
 ری فر ۱

 شومارفهک یناهن رک راخو هاش انک را هیرن فرس هن یفازگ ج راخم سبسپ

 حورح سس رچ قم "۰ اودیاعیدوس رک ره دوشیماجت متد دیتا ۴ نا وب ,دش 1 و اهلآ

 تفرباوضهلسافالب سنره ٩فزک  نتمرته .ورمنپاو دننک لیلی
 هدرم یو هث دند رذیم لایخ هیفر زا دوخ راک همادا یارب + ما رریجم

 هتسا یفیفح یابمایف هلمجنم
 دتک هیبتیل رپ

 یاسب:تااو زا روغ یست رکا
 تلعب دیاش دزسیم راکنیاپ تسد
 هتنخیسلرپ اردوخ رات زکر ع تفکنه تاراسخ
 یضسرپ و تشادرب یسنرپ نافلژا رثاری «کیدرم اما دادیمن هماوا
 باوخزاهنافشاع هسوب نیم رلأ وف . دنفرن كيب رهقف درفكيزا رکن
 تساخ رب هلاض اط تسینیمدا ؛ تسا هدرک یفرت ین

 هو وا ,دعکب دوبخ رنه زا تسدهک



 شاهلمجنی رخ آ اب هنارهاه

 مسانی | مه شدوخهکنپ |لثم« 3

 هدنسپیمیخوشكي تروص اراک >
 درک هفاشادعب

 میتسهرشفاامرگیدلاج «هلب-

 دسریم اهینادنز هب رتمک نامرازآ و

 دیاب هک مراد.دیقع مهمدوخنم ی

 ررتهب ابتتیدب
 درک ناشیاسحمدآ

 دیاب « درک

 ناششوهچرک
 نیا

 یاهزودزا ناعضو « دنرادهناخراگ

 یلیخ مدوب هداس نابهکن كينم7

 یلیخ« تسارتیب

 ردو دشضوصشسشحل اجتیارد
 شتفدمامت هک یلاح

 تفگ دوب «دزک نم
 خ منکیم رکفهلل

 هجوتممیفتسم ار ۲۳ ی

۱ 

 اح ی قاطاب دیتشاد هکنیا

 منخیم هابثشانم مهدیاش « دیتفریم
 . دیدوبناتدرخ منکیمرگف لاحرم

 نحلاب ؛ مزابت ار هیفاخ مدرک ي مس
 متقط یتواضیم ۴

 . مدوب مدوخ ۰ هلی -

 تلاح نامهاب ار شتسدزاب

 یمموکحم_مادعا_هنکعم
 » هنه يزتتنبیواهحمآیب

 یهاک « دئفایم نادنزب شخبوخو

 یلیخنم ؛ دنزیم واب يرس دوریم

 یوست هک ماهدید ابفرط ن
 «دفرادانشآ و ی

 هلئسم كي اپینا دن زتا

 تسا یداع یلیخ
 زردهکنیازا دیابن مهامش

 ارات دیزاذانخآ
 دوزفاودرک ثکم یاهفحل

 لادن
 دیشاب تح

 يتبتلا قچادهاتی نناهنژ
 ق

 ؟تسا ناتزدارب

 دیدش یلنیغرد هلئحل نآ رد
 مامفاب هک تشذگ مرطاخزا هظحل تی

 شاهدسمآ شیپ مکعب

 ابردرک مارآ ار مدوخ ت میوکب

 نکممهچره مدرکیم یمسدک ینحل
 لاح نیفریردشاب ترافت یب تسا

 :متفگدیزرلیممعخ زا
 یلادنز نآ اوون یافآ هلب

 هتفرنادنزب شافالم یارب نم هک

 ننیاهچرگ نم و ؛تسا مرداردمدوب

 رب هک نهب سگ هموب ار عوضوم

 لاسح نیترد میرگیحن مدرک دروخ
 مسه نابنپ كرزب زار كي تروس

 اب مدوخلدرد لاح نامه رد

 مديشکيمدادمشخ و
 ضرع مد ]نیا دیابارچرخآ-

 دشابامهناسیه اجهیه

 راد ینعمعضو ناعیب «اوون»
 تفگ ودادناتت اررس

 یلیلد «هتیلا «هتبلا
 ؛تسااینادن زنات ردار ب دیشب تلاجخ

 سک همهیارب . تسیت یمبم زیچ
 دی ایم

 نیا يارب دبال اش برخ
 هک دیاهتفرگ هناخ نادنز كيدزن
 دونی رتفمیوه اسآ ار وا دیناوخ

۱ 

 تشگیم منهذزا هکبلاحردزاب
 : ميوگب شب هک

 كوخ ,تساطوبرم هچوتب
 زا و مدروخ ورف ار مظبغ ,..<لوطف
 :متفگ طایتحا یور

 اهیرفت:هلب -
 نم يور ار شنامشچ زاب ی

 هسبانک ءاگن دنچكي ؛درا

 دراذت

 شب

 1 دیوات رم تروصشراد تاب

 عوجر نم

 ربا زا نمرخ «بوخ .هکنوچ
 8 .. دوریم یلیخ ظاحل

 : متفگ هداد ناکتیرس
 ناتفطل زا یلیخ -

 رتبب نکیمرکف نیا دوجو

 :تضونامیب مردارب میراذگب
 ,دشاب لوغشم نا دن

 تداعنا دنزع اضواب
 ارشایسبح هرود دراد



 رانویروضاد لام؟ اب رم

 اوونومدادنات تقفاوم یرسراجان
 می ۰ درک تکم یردف هک

 تخادنا امهناخ یهتبب

 یکشخباوج دعب و تفک ارنبا

 فرط و دنادزک رب ور دمنش امزا

 رو ار هام فر شادباعت
 رد هکشيازادعب .میدشهناخ لخادو

 یفنو میتسرستشپار

 ۳ او شدوخ «تور»
 تاک زاها م تخادلا حر
 تفک

 ناومزا ء ام سشزآ مبتلا
 نادنزنابپکن كياب امایند مدرمهمه
 میوشب هیاسمه دیاب نیتنوک ناس

 رگید یلدنس كيرد مه نم
 مدرکیم یعس هکیلاح رد و متسشن
 متفک هوشن راکشآ مينارگنزا یزیچ

 «تسین یبیجعزیچ مهیلیخ
 و تمانع نیاب نیتنوک ناس نادنز
 هرادداب زنابهگنورومام امذ> تمسو

 یاببع رهش رد اعطقف اهنآزا یلیخ
 ۰ ربش نیمه الثم ؛ نادنز كيدرف
 هچرگ مهالاح ,دنراد یک دنرو هلاخ
 نادنز نابیکت كياب مد یاب
 ء :میوسخ ترا تبلام سیاشهتا
 ۰۰*تسی یدیعب زیچمه دایز

 و دشهریخنمبیتدم < تور
 ؛ دیسرپدچ

 نیاول هوگیار شنسار «نب

 سیخشت یمدآروچ هچار كدرم
 + یداد

 میاپ شیپ هکیلاحرد هظحادنچ
 نم ار مالک هبل و مدرکیم کن

 ؛ مدنامتک اس مدنادرگیم
0 

 ژاک قاطارم مهنآدننک مادعا "
 هانگیب ار مدآهکنیااصوصخم تساراوک ان "یک ر ع یارب كرم

 نموب ی اکیرما نژكی <ماهارک |رابراب»
 فی ورک ولعماهدعب

 یور زا .تساهدوب هدرک موکحما
 اذزدرک مادعازاک قاطا رد [رواو دشراچد تشوا رس

 | اهابتشا ماگ دادو هدوب هانکیب هک
 هدرک هیهت نملیفیتسیت مآ دتیانوب یناپمک تخ» هریف نژ نیل تشذک رس

 ماهازک ارابرابلر دراوبه ناژوس نآ رد هک «منامب هدنژ مهاوخیم » مانپ
 دتهاوخیم ار(دراویع نازوس) اراپراب یک نیارد؛دنک یم یزاب ار

 یتلاحدنمرثه هزاتس نیاءرهچرد .دننک شمادعاو هدربزاک قاطا لادب

 نآرد. مادهاب مزکحُم هانکیب كي یاهیئرو اهدرد مامت هک دراددوجو

 ,. تساءدش و

 ودس رابش,داج ۱

۱ 

 یاهغارجطق هکیلاح

 و برغ فرطب دوب نشو

 .دمآ

 گیمابشهمیت زامینو تعاسود
 کن رسیاجزا لیب وموئا هک تشذک

۳ 1 
 نیا :دنیچیب یرخید یهرف هداج هب
 امناتس رپشیهموحءداج

 >» هشاخدور رثک هبو
 :تقرنآ ربنم هک ی سابل .دعیممتخ
 كار زا دشیم لیکش«متش ِ

 نهاریی؛ :یلومعمنهاریپرب زویراولش
 هاگشورف را <تررا هکر ک راولشو
 یمآ كتو ,نتسه رثاردودوب عدیرخ
 دوبهدادتسد زا رشایک زاتوالجنآ
 هایسهداسشقک تفحكي هرغالابو

 لی وموتا یادنص ریزنم یابیولح
 یوتحم هک تشاد رارف یکر زبهتسب
 دوبنم راک مژا ول

 یعرفهداجنیابامدورو زازوته
 رانک هبهک دوبهنشذگن هقیقدراهچهس

 نوک ناسنادنژیجراخزرمنیرخآ
 2 ۱9 کمار ژرمنیا ؛میدیسر
 ۶ یمیس یهکبش زا

 ولی وموئا هداجاب رتمنیدنچ

 ِن ابدعب و تفریم شیپیزاوم
 نادنزرودو تفرکی م
 هراوبد نیاهیاس ندشادیپ

 ]هدر عفار < تورثتسد



 واه باذع هک یملیق

 هب ننداتعم یاه هجنکش كاذج نام رهق (ضاو فراق

 ممجم هدر یور ار نیفرم ۷ 2 ۱ 5 ۲ اکب رعا یل دتشع نامرهق.

 و هدارا زا یبکاح و هدرک ۲ تش یلو دش نیفرعهب التبم هک

 تسا یناسنا یوق میمصت 9 ۳ شدوح تاظحل ی رخ ۳

 . وزیخیم رب هزرابمهب نآ ابهک



 _ .تاسآ  ولتمرنه هفایقدب

 و دیصوب ام یارب ار ن۶ يذي نیا ما
 4 ٩هجتسرم هق دیر وگب .هزناج / 5 ۳

 ۱۲ ری و ی کا ی ی و ی ۱ ی



 هن و یاهملیق

 ربا ن ناج رتیپ یهتشوت

 *ادروک ردناسکلبا»

 وا صع» هجو نادنچ ادتوسزن

 دوب یهرگشرپ و یئاشانت
 ح ۲ ی ی
 أ و رتنلهیسوصخ يک دنز»

 *ادروک >دوب هدشهیبق ۱۹۲۷ لاس

 د هک

 تئوماراب یناسپمک زا هکتآ زادعب

 یرتزلا» یاهویدوتسا هب یرمآ
 مساب یملیف دش لفتنم ناتسلکتا

 تک رشاب «اپمناخ یارب «دشورزرف
 درک هیهت یناماآ یهشیپرثه,دهكي
 یونیدزتسا ۱۸۳۷ لات وب و

 ندنلتالوصم»مساب اردو یصتق
 هیهت رما رد . دروآ دوجوب <ملیق

 ؟وریبسوژال> ویدرتسانبا یاهملیف

 نارک ودزتیلیوت >تنک و تسیرانس
 دنتشادتک راشم؟ادروک لاب ۰ <یر

 هک ار یاهبامرس دنمتورث تنک نیا
 یراجم زا درپ هتسناوتن «ادروک »

 لوصحم نیموس هسیهت یارب رکید
 یسوسخیک دن دوخیسخشو لنتسم
 شراهتخا رددنک ادیپ ؛ <متشه یرنه
 ینادرگ راکب هک ملیف نيا ۰ دادرارق
 « ؟ورشیب  یویرانساب ؛ ادروک

 یحارط «؟لانیرپ ژرژ» یرادریملیف
 تروک >كيزوم و *ادروک تنسیو»

 ژایدا رفا رگید ترابسو « ردررش
 و ناتسلگناو, هسنارسف « ناملآ

 كي دوس هدش هیهت یک ارلکچ
 ؛ تفریم رامشب «یاپورا» ملیف

 ناب> رسارس رد شنیففوم كلذعم
 دوبنیگنا باجما

 ؟متشهیرنهیسوسخ یک دنز»
 یاهناتساد یمیدق لومرف ابقیاطم
 زیچ <یسوسخ یکدنز» هپ طوبرم
 زا یسابتفاملیف «دوبنلماشار یاهزات

 تسنرا هک دوب يميدق راثآ عوننآ
 لیما »تک رشاب (نادرگ راک)«چییرل
 تفک دشیم اپو تخاسیم ؟یگنیناپ
 یخبرات یابناتساد زا يسابتفا هک
 دوب فارشا یک دنزب طوبرم ككتخ

 یسیلگناهدنسبون (یکسا ناجاهک ۰

 عج بر

 نا
 نوتالّرا راچ»
 دوب یلصا

 و ریوصت <متشه یرنه» ملیف

 ااوحاو عاضوازایقیقد یشیراف را

 دهدیم هئارا < تاخالسا » رصع

 خیرات رد ساخ روط تاحالما)

 اهرودهب ناتسلگنا

 متشهیرنه نآ رد هک درشیم قالطا
 یکیلرتاک یاسیلک تردق فیمضتر وطنم,

 یهسر بهذسم ار ناتستورپ بهذم

 حالسا اررمانیا ودادرارق ناتسلگنا

 عفاو رد رما نیا یلسا تلع دیمان

 دوب لیام <یرنها هک دوبنآ یکی

 عباودزا هلمجنم ؛ یصوصخ لامعارد

 ناردمه لتفویبردیپ یاه قالطو
 یاسیلک و دشاب دازآ شهاسنکیم

 رد (۶- دوبنام راک نياززا كيل وناک

 كيتنامور  بلاج ریوست طقف ملیف
 هک دشیم هداد ناخن یدرم ساخو

 شفن نپاو درک راهتخا رسمه شش
 و ائاوت هشبپزنه «نوتالزاراچ» ار

 كي مسجترد ساخ یشوراب دنمرذه
 راثآ نیمانمم هب هک یعنبرات رتکاا راک

 ناج يخپرات یاهنابژ هدنسپونود
 و <یسدنیل پیلیف» و «نیکسار
 دوب ثابدزا رایسب ناشیبدا بتکم

 دوهنیم افبا

 «میظع ریثات»

 نایچاشامت زا هتسدنآ یارب
 یور زا طفف ار «نوتالزاراچ» هک
 یاملرو شریخا هلاس هدجیه .راثآ
 هتشاد اهنآ رد هک یتیمهامک هتیسن
 فا هلرد دننک یم تاسف تسا

 دنتامیب وردان هشهپ رنهنیا هک یهیظع

 اهنیسرپ ۱۹۳۰-۱۹8۰ هلاسدیط

 5 وشدراکتسا

 كيصالك مادنا نآاب 4

 رب رمق رهن ومرث یادسواب 5 2

 دی وهدارب د ودارتک 2

 «دوب دقاف ار < رولرتیپ» كي قیفد

 هرهب صاختیهوم كيزایو كنم

 ابقرنیا یهمه رترباریو هک دوبرو

 -ابلیما» نوچ یناکشیپرنه ٌژینو
 رارق یناملآ <یارنک» و «یکنیت
 حورهب یشانشآ تبهومنیا دادیم

 ویلک یتینانا كرد رب یناپج

 دوب عماج
 هک درب یاهشیپرذه <نونال»

 :زاب كن رد +ک یقعط همهاب

 كرد میفتسمو عیرس ار تاکن تشاد

 یراشرس شوه هکنیاوک « درکیم
 تردق یوبتیصاخنیا «تشادنمه

 یرگیدیهشیپ رنهر ها شیب هک دادیم
 لاوجاو عاشوا یدزارت قامعا رد

 یافیا رد هک درمنیا ؛دورورفرعب
 تسسشرذهیاپ یریپسکش یاهشقن

 ویعفار :بلاج رایسب ربوصت دشیم

 ثافساپ درد كي تیصخش زا یفیفد
 ؛یلاهنت ؛ فعض «تفامح :یهدیچیب

 ٩ تداسح «مسیداس ؛ یسنادرک رس

 "رد ار رشپ لمحت تیساخ و ترج

 كيیطهدیدع یاهلمعل|سکع لباقم
 رد حالطساب هک یئاهملیف هلسلس

 هبهت رپهش صاخشا یفارک ریبهنیمز
 هک اجنآ زا یبتنع «دادهلارا دهیم

 قیفددای زاهملیفنی | كيف رک وب هبنج
 ناکدنسیون رگید ترابمب و دوبن
 تلاسا ظفحردیثشوک نادنچ ویرانس

 دندوب هدرگنیخر راتروبشم_تیصخش
 روطره هک تشاد یلاجم <نرتال»
 هتفهن دادعتسا و دنک یژاب تسالیام
 راثشآ ار شیوسخ نورد هنیجنک و
 |رناسنا تایسرصخنی همه ...دزاس

 ارپو فعض طافت 2تن درادیماو

 رادنپ یهمج رت
 "مودتمسق

 یاه < هفا > هب فرحنمر طلعیا هفالغ)
 لع میه /نارسیمزا جراخ واجبان

 مکن واتس نر
 رپ همان یشیامن ردیفسلف <

 ریافتم و فلک شومایف (دمآیم

 ارش دنا ر بها ر» شف ) شاهی ژوریپ

 ششفم۴ روا 3 شقن دار شایشک دوخ

 ردار شایزاب < نایاونیب» ملیفرد
 ار شیلامآ رثهو «ا؟تیئاماج هدکیم»

 سزاک هک اجنآ «مادرتنتعپ

 ضس كنهآ لال تعپزوک یودومی

 یهاوخدوخ هرخالابو دنک یم نتفک

 تلوشخ و یتشرد و یتس رپ توهش «قیمع

 درو آ دایب ار( متشهیرنه#

 یئافوط ؟متشهیرنها زادعب
 رد كيفارک و یب یخیرات یاهملیفزا

 زا هزابهک <سیلرآ حرج» :تفرک
 غراف«یلیئا ررید» قطانملیفردیزاب

 لرد»ردیرگیدزاسپ یکب دوبهدش
 (؟نتگنیلووآ كود »هلزنمب )«نینهآ
 اما..دشرهاظن «ویلشبر» و «رنلر»

 درب یکی اه بلغا رد یزابكبس
  تشول مایانآ رد یدفتنم هچاانچ
 زا هک یخپرات یاهملیف نیا هظحالم
 هدش هتخاس نیرات ربهاشمیک دنز

 نابآ هک دنک یمنشورار تفیقحنبا
 ؟دندوبهیبش سیلرآ جرچ هبربفچ

 هشیپرنه هب تبون نآ زا دعب

 دوسر؟كنالنوسینام مساب یرگید
 رپ ری > و «لانیدراک» رد هک
 رنس» رس ؛تسچ تک ر ش «دنلکنا

 هملیفرد زولیسملگنا < اپ ودراهلب
 دلوا بارش و «نسروک لن» یا

 رک ارت هپهیبش یرتک اراک <یرورد
 ابتطم) رک سملرآ جرج»یلومهم یاه



 آ رپ یاهاهدادوج واب اهآها وذشرب

 زنگ هثسجخ یاهملیل

 ی دفلفریمراه۵ب یناجیهیب

 «لگینان آ ۱« یاایرونعی و

 تشونیمادآدهتنمكی یراک

 ۷ هاگنادرف ثاب رک | ده ا وخب

 مناخ هجنااب قباطمار خ

 یاهنامررد نتسر
 [دروایب رظنرب

 راگلافا

 وشیم ارریمغت نیا

 بوهکلم ) :ملیف یور توافت

 تشاد تک رشنآ رد<لگینانآ »هک

 روطره هدنتیب مه رک ا ردنادرگ رب

 < ایروتکی و یاجب ار «لگینالدوب

 دریذپ تسئناوتیها تفریذ

 هک جن: ملیفرد صاخنتناکس كي

 هدرک عامتجا هکلمرسق یولج لذارا
 ریوصت؛دنهوخیمار تالغ نونافوفلو
 ردناتسلکناروشک زا یلماکو تسرد
 ایروتکیو هکلم یئاررمکح هزود
 دشاپ

 دن ام ده | وخر بخیب یلکب رت»

 یلیخهک یئاهملیف نابم نبارد

 یغب راتتلاصا یاعدا نشورو جی رص
 هخبپ رهباذج یزاب طففو تشادن

 شاب رم اههنحس لالجو تعسولرا

 عب را تشاد اهدا هک یراثآ رب دوب
 :دّک يم مسجا سوخب نز كي فعل یفرخزمرایسپلاح یعردو تسا رادافو

 ادک )تشادیرترب دهآ یمردراک زا
 ار «نوقال» بلاج یزاب رک | هکنا

 سیکل <متشهیرنها ملیفرد
 1 (دنامیمنیفاب یریچرگید

 راس | اهملیفنیا بلاج هنوما

 یراهاناملمبفزا < وب راک ات رک 2 رومشع
 رئالابو «لیماک> ۰ «انینراکا»

 نیا..دوب «انایتسب رک هکلم# همهزا

 <نایلمامن ورق طسوت هک یخ ملیف
 یزیچ دوب هدش هتخاس ۱۹۳۶ رد

 رگشب امنای اب هدبهشیهدبمش یهتنجرج

 یو با رخ قالی او هک
 بسلپ یئانصمرپدنخبل وبراک و درب

 ملیف یاههنخص نورتاشز زا دروآ يم
 روس رپ مسجت رد وب زاک .تسا

 ح و تحا رص نامه درم كي

 ار درمهب یحور رد ناف

 73 و تاساسحا روش اب ار نز شقنو

 قشع بش كي نیا هک مبژور یبص
 جورخزا دعب و تساهدرب ناپاپبار

 با وخقاط ا زا (تربلیک ناج)شرادلد

 دنک یمشزاون تسدابار قاقا هبئائا

 بروشتمسقنی رب _ فیلغایماپب اهم
 تساهداهن ملیف زا ریگنا

 لاس رد هک < اتسولا ویرام 2

 «نواربسارالک >ینادرک رابب ۷

 «هباوبلراش» و <وبراک »تک ر شاب
 رکیدراثآ زارتمک اتبسدش هتخام

 هک ریز تساهجوت دوم «وبراک

 شقن هک یناکشیپ رنع هیلک زا

 نیا هب دناددر افبا ار تراپائوب

 "شاد تبباذم یخبرات نامرپق

 رد ول ياووکا
 تردف رم هک كرزب هشیپ رثهود نبا
 دن دوب ناکییصضخط هب داج ,كيمانپد

 كب یئاناوتو

 نایاپب ار یخیرات هناقشاع ناتساد
 یناور هب هکت سناوت

 درب
 :ادروک ر دناسکلا ,لالخنیارد

 هیهتردرگید نازاسملیف تبافر هک
 هدرواین شیورباب مخ یخیرات ران آ

 هدرک لیصت زبن یبوخ یلام هیئبو
 بو 4۵و هبار ناتسلگنا «مابند»

 رثیلطما|نیب یتحو مود۴ دوویلاه )ای

 كيتروصبار نیرفاک 6 رثکر ب»

 همین «كچوک و فیرظ هژانط كرتخد
 رتشیب ۰ درک یم مسجمروحو غلاب

 توپبمو تام هک یاهچب رسپتروص

 مدق سور رابرد هوکشرپ طیحم هب
 كت ریثوهسیسد لیسرد انآ و دبنیم

 دوش یم هدیعلب یروشکی اه
 و لقتسم روطب ملیف یاههنحصیضعب

 هلمجنآ زا «دوبناشخود اصقا ودرفنم

 نیرتاکن آ رد هکی سورع بش هنحس
 و بلجعا زا رب یاهمشچ اب ناوج
 شرهوشتاک ر جهمهناس رتو بوذجم

 هنحمنبرتبلاجژا دنک یم بیفعتار
 یلکروطب مارد یلو تسا ملیف یاه

 هتنیک و صفا حرط كي تروس
 1۲ هحفصرو هیقب
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 ی ۲ هزاحدور , لب . ناهاجش )۹ دا
 هوس ورا ز اهتسم

 زا ۸۸ ۸ کل ریس هرخیسم ور و
 یدمک راکها اش نیرتگ درب دژ هرس رتشهفه

 چ ۳ و ۱ ۱ و

 شی امنضر عباد لاسلاکیزوم یبس دار

 تسا هتشا ک ۱۳۵۹ زوم 2
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 هفورس نیدمگ و بربحم هشیپرندرثا نیرتم » نیرخآ

 ٩ ین و (پوکسابنیس



 یلففاحادخو میلس
 وتامهربچنمو دشمخولحم یک دنا
 مدیدموختروصكيد زن ار ی

 هاگنمهمشچرد عضونیمپب هلو
 نایمردارمءرپچوا هعفدکی؛مبدرک
 شدوخیوسب |رمرس «تفرک سرود
 تفک | وجن هبودیشک

 نک طایتحا _

 دعب مدید

 كنه آ نامهاب 1 دنامتکاس یردق

 را رکتیدیماانو تشحوزا ولعم
 تک طایتح 0 نب ت

 یاب تدوخ بظاوم ؛ منکیم
 ود رایتخایب نسم یاهوزاب

 هفلح شرکیپ
 شهاوآ هب | رهدوخکتم سم یاظحل

 دنچ یارسب نمو دز

 تشحو هک یلاحرد مدرپسوا شوغآب

 و ی دیوجیم ار محور
 زا رتفوخمو رتكيدزرئار شرابک رم
 سج مدوخ یکدنژ رد هظحل ره

 . مدرکیم
 نانیمطا زایک دناوا نتترارح

 -زاب نمبار ماهتفد تسد زا تردقو

 متدنادیم هک لاحنامهرد و دنادرک
 زود هوا ثوغآ تشهب زا جراخ
 دشکیما رمراظتنا یک انلوهورابتفحر

 دشاب رارق رکا هک مدرکیم سح
 زا یتسیاب منک یلمع ارمدوخ میبست
 هظحادنچ ؛ موشادج رتدوزهچرهرآ
 هبرجنم دوب نکمم رگید كارب
 ار نیا « دوشب نم یعطعق فارسنا

 اب ار مدوخ :. مدرکیم#لرد یبوخب
 مدیشک نوریب ششوغآ زا تک رحكي

 یالستنیا ۰ شمدمسوب عیسرابكي
 فرطب متسدکی دعبو « دوب نیرخآ
 مرگیدتسدو دوب مياپربزهک یاهتسب

 . تفر لیبموتارو هریگتسد یوسب
 لیبموتازا راخسب هیناث و

 مهاخنرس تشیز دو اگر هر دا

 بس هدرنیوسب

 وات وک
 « درکیم
 واب مدوخ سیسو ماهمست ادتبا

 متفر الاب زیرکاخ نب
 یوضت

 نب لصافدح ردو میدش لفتثم هدرت

 هاتوک هدرننآ و نادنزیجراخ راوید
 بش همیتزا تعاسهسدیاش « مداتسیا
 دارفا همه هک دوبیتفو « تشذکیم

 شمار ابار ناشدوخ حورو مسجرشب
 ناشتالکشمو دننکیم هیلست با خ

 مدوب نم كنياو .. دنربیم دایزآار
 رد ار میکدنز رطخ نیرتک رزب هک

 سح مدوجو هسهاپ و میتشاد شیپ
 تئرچنآ اب .هلباقمیا رب هک مدرکیم

 تسین یفاکمتردقو

 تریح نآز ا شیب میتسناوتیمن
 یکچوک هیتیوسب«متسیاب یاجربهدز

 او منفر شیپ متشاد لباقمرد هک

 ؛ مدرک نتفرالاب هب عورش شاهنماد

 هدنک ارپ . .تخرد دنچ هباس

 درکیم تب اده هپت نیا هلقووسا رم

 زیخ تشحو یکیرات نآ رد
 نم ات دیشک لوطرابتقعم مبرکی
 ناتژیفن ومدناسر هیت یالابب اردوخ

 هرظنم,نم یورب ورواپ ریز .مداتسیا

 میک رت ردمیظعهشقن كی نوچ نادنز
 اهغارچدرزكنرواههیاس یک ریتزا

 9 تافالم فقو 1

 ادن هدرک نادنز زاد ارت کیه اعارف
 یئامنهار

 هبنشبنپ

 ابدشاوعیم ضاتخا قاو
 یاهرانک و هشوگ همه هب نیرومام

 دننک ی شکر سنآ
 نامتخاشزادنا مشچ یاهتارد

 اهدتب روم هطوحم ؛ نادنز یلسا
 ایارشیناوج هک تشادر رايق اهلولسو

 اه لولسواهدنب دوش رج اق یاه او

 هدر رو آ دوجوب رگید یاهئامتخاس ۳

 یاهراویداب بناوج نیاایو دتدوب

 | زاغآ ری.دوب هدشداحباالقتتم ملم
 ] و نم یاپ ریز تسرد زادنامشچ

 -راک و اههاگ راک نامتخاس هیت یاهتنا

 نآ فا رطآ یهطوسموناهنژ تاجناخ
 -راک عوهجم یلکروطب «دوب هدش عقاو
 لیطتسم عبرم كي لیکشت اههاک

 هب علف كي زاهک دادیم ارمیظع

 ترابعب و دوب هتسویپ نادنزنامتخاس

 یلامشعلض؛نآ یبونج راوبد رگید
 دروایم دوجوبار نادنز نامتخاس

 دوتسا۱۹۵۵ تال وصحم
 او

 تسباث رثراو لات
 هتشذگل اسفالخر بهک درک دهاوخ

 ناکشیپ رنهنیر وبحم واهملیفنی رتبب
 دراد ووش راطخارد او

 نوچیرثومویوق یابمارد زا
 ام هقفرک «بورغزا لبق هناخ»

 و <میمیتتآ>لثم یبلاج یاپیدمک
 اهنگ بسه .ناتما قسم راثآ

 ,هبهار
 رنراو یویدوتساهک یئاهملیف

 دهاوخ اهراژابب دیدج لاس رد
 زادنترابع « داتسرف

 زا سابتقا «ایرد هریپ درم#»
 هک | رتشابیوکنیمه تسنرا نامر

 یسیرت رسنپسا
 هک ارتشاب< بورغزا لبقهناخ»

 و یهیلرصوا ناد -زنومیس نیج
 هگنیملفادنور |

 دنیلا زورگلارتشاب<میم یتنآ»

 لساو
 دا رتش شاپ » <هبهار تیک

 .چنیف رتیپ هنروبپمهیردوآ
 و سا تخرو#

 ندلاملراک و لشایرام - ربوک

 نامتخاسنیابهک یتهجردهچت زا
 عورش دشیم متخ كرزب و یلیطتسم

 :مدرک نتفر نئاپب

 مامتات

 > گارتشاب < وواربویرش

 , دئابدرا وونیترام نیدس نیو
 . < رئوح لپ ناج#»

 ؟ییویدتب - كاتسا تربار
 * ,ناواپ



 هتکنآ همان ر
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 یلیسخو نسخ ربخ
 216 دیلک#ملبقزا

 هک <تسارتپ شعاد»ملیف ناتساد

 نآ رد -لآد» شق «تفارجرح)
 یطکروعب نایرجو دراد ار <نویاک
 هچنآ و دراد ار یدمک كي تروص

 اش تیودموت
 ! ملیف زا تسا یا هصالخ:هتشاددپ

 تقیقحرکفتشور

 تک رشهب طوب رم یدعب ربخ

 -یراک 2 قافتاب «نمگر بدیرگنیا»

 نمدش هناخر فا ملیف رد «تنارگ
 یش اف او حرف دی رم: 4 یلاحهوخ

 رابخ|ینعی -تفریمنانک هک اجنآ زا

 اب هک - دنیوگ یمروطنیا یجراخ
 - دروک 2ملیفنیا رد نءک رب مناخ
 ًارهال و ...دراد تک یش زنگر وی

 * دوبن نب رد,تنارگ یراکزا یمسا
 هچره اه هشیپرنه نیازا بوخیلو

 هک تسین مهدیمب :دی ایمرب دیوگب
 مناخ و رکیدمه یروط كي نیفرط

 و دنشاب هدرک یضار ار نمک ب

 هب ار شیاج <زنک روی» هجیتنلاب
 (هدودنهابتشاتنارقاب ) «تنارک 2

 مامت ملیف رد هکشیاوک ؛ةشابهدریس
 زاب « دنهدیم .شیامتنالا هکناءدق

 .درادتک رش<زنک روی# ًارهاظ

۳ ۳ 4 

 ی
 هک متفک وابنم .تشادیترابم بیجع
 تستاوت دهاوخن زک ره عضونیا اب
 «دروآ تسدب تیبوبحم دوویلاه رد

  تیدورفآ رانکب نیلف هاکنآ
  .یم -رب یاهظحل زا سپ *دوریم
 :ددرک

 اود سوتو زود اترود الاح

 : دیوکیموا
 [موکشاب ءایش نیا یاشامت»

 زادتاات ارم«یرنح كرزب یاهراک

 ره ]دی هحسمتنکعم شضندرک
 بثآ ودنب ایم مدرم زونه لاس
 کوزا هوا .دننکيم ماگش

 "شومارف و ءدرم یمیدق
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 ۳ هرس



 نرود ی
 مم

 کد رما یا رام رد عن رات ژ یندشن س ومآ رف رف)ك»

 ۰ هم

 و بیجع یخ زا زی کر نیمگفه 6 ویکست :وردناو تشدک زی ۲ 8 ۲ .

 زی

 ۱ ۱ تاراچ جرایم تار وسم تک )رتشاب ۱

 اون ام یماهس تکرش



 یوسار رف (4لاس۹٩) تبعل نوسیت

 دیجی

 !تسا هد رگبایکا ر (هلاس ۱
 ءئ رب رف رتتسد یا

 افآ الاح

 هب
 هوش یرگید یودرابت و ۲

 تر 5 ۱( وهشم  را همین ار ۷ دهاوخم م تل اوناز ی دگ



 ۷ ۱۱0اتو
 ۳1۷6 ۱۸۷50۷ 0۴ 0 ۱ 1 بز " ایم لس (0۶ ۵۵ ۶ ۲



 تعتاب كار رل یاههنسم رد یددورد

۳ ۰ 
 و د جد

 "35 اتیرفا رد ید یز هنن

 یئالطرصع ویدوتسارد هدش هلبود



 )نیا همانرب

 ۷ انابس لانورامس
 ویضا ترق مین یدمک راکهاش

 دشادهاوخ سلاجمو لفاحم لقن نآ نیریش تاملاکمو تاکن هک یملیف

 ۱ ّ 7 (یدیلگنا دوه۸# نیدمک ) رنباش دلانور

 اه. گیم رب هدو ر هدنخ زا | راهش یدک ملیف آرد

 یدمک مایف فیطل و ی رسلد ژالب ود

 ۳ ی تام 2۶ رخآ ميسب هدز عج
 تسا ریظن یب ووخ عون ردو هدوب كيک ر نانخسو تاملک زایراع

 طارب تتلکاش :ابیزهراتس تک رشاب



 ل و] رظشب

 1 دادربمابفرب / برووتو 1
 تراوفدنیلو نیو یه اوفدنللو رل

 ووشنوم- نمومندرفلآ

 هه فروم ما

 یابهگچرابیلرا یارب یتفو

۳ 

 ؛ داتفا ( دراوم» نازو
 ندلتوو
 دوش شرسمه دیاب نژنیا هکنساپ

 ار عددزا

 یاهقالعوقش»جبهیب (روناک دلبننا)

 درو افد یوئوسلات

 شردام هک یتفوو دوب هنف نگ تروی

 ات داتسرفزچانب اروا ( رتینبيف)

 تسرد « دب اییصالخ سمئوا تسوزا

 هاررسردهک دوبینامز نسک اجوردنآ

 ۰ تفرگ رارف
 تساوخوا زا وردنآ ۰ دندوب

 رگیدکی هتفبرفودنآ

 هدش

 سیئول را قالط هقرو تفای ردزاسیهک

 وردنآ و لشار دننک جا ووزآ مهاج

 لیوشانهب و هدرک جا ودزا رگیدکیاب

 سخاهنآ هب اجنآ ردیلو . دنتفکررب
 ]| لط اگر وط رو تکنو

 نیارب افب

 وردنآ رشمه هکنیا نودب لشار

 دوب هدربرسب وا اب لاسود « دشاب

 تسا هدشن ادح لشار

 هک تساوخ وردنآ زا رارصاب لار

 مهااب شردام هلاخ رد رگید رابکب

 . دننک جاودزا

 هب «نسنکیدزاراچ2۰ نشجرد

 درم رسمه هک دز تمپت وردنآ

 وردنآ ۰ تا ودیدزد ار یرگید

 9 درک توعد لئودب ار یو

 یور یدوزب ار ناتساد نایاپ
 دیه اوخهدهاشم نآرهتیاهلبس هدرپ

 تساروآ ناجیهو بلاج یدودح
 زا 4

 تاب 7

 هچیو رج هک دهد عرف هلی
 قولخم دنهارخیم یلاها هلیسو

 | زا ار (نیلروتساسار)رمقنیا لخاد
2 

 ان وئراو نوترام یوب راتبب

 زاوهنوخ نا ویحبش
 اس - نوین مهیج تالوصحم

1 

 مدیو نا آ - دید لباق
 ۱۵۹۵۸ توا - هقیقد

 ناح . تما لکبام

 یلوجرتک د ۰ نیرگ الجن ۲
 نئعصع» دوم 000و

 دوریمرامهب تن

 ورپاک دا یا 0 هاکرا یا نیا
 یاهلگتجرد ابناملآ ٌهلیسوب

 یناتسادهدشهیبت هرادبلاجوریک

 ًةعيپرثع < رک ورک یدراه_
 نویرام > قافتاب یناملآ یئالطوم

 یودرابتیژیربناونع هک ) «لشیم

 شقن ملیف نیا رد (دراد ار ناملآ

 دناهتقرگ هدهمب ار نانامربق
 كوله -ید نآ ةتشو ناتساد

 لیدبتویراتسب نمولاسنف تسنرا ار

 ناو دراودا ينادرک راک و. هدرک

 م تستی را اور
 مدیو نلآ - دید لباق
 ۱۵۵۸ربتکا - هتیقد ۸۵

 نایل . لشیم نوب رام

 . دوم

۳ 2 

 یئهدع صوسخ رد بناجنیا رظن رابظا شیپ هتفه

 تفاب راغتنا امنیس هراتس یمارک هلجمرد ناگشیپ رنهزا

 د دوب هدیدرکت هیجوت الماکماهدیفع دروم دنچرد هک
 مهافت س نایاقآو اهمناخزا نتدنچ یارب تبج نیمیب

 بئاجنیا فسات تیاهن:بجوم عبطلاب هک دمآیشیپ ی
 یهابتشا رما نیا تلع موش رکذتم تسا مزال .

 نروت .رگ و رک یدراه "

 هرک اب هک تسا

 رک تکهرش
 هنتسه لئاف تیمها «انورچ هرک اب ملیف یارب هزادنا

 یدزت نامرهف نده» ,مل
 رش نانوب میدق خ راتهب طوبرم یخیرات مایف كير عهد ۱ 9

 دراد مان ؟انورچ
 ایلاشا یمیدق هخمیرنه ملب

 ,ناک دننک هیهق ؛دنآسرریع عونضوم نوده نزن

 |یب یترهش + تفای ریظ

 هتسح 5

 ورجومیساع

 ارد

 .دنوخبم هدیداقوف ملیف زا یاهنحسرد یمرریجومیسامو سانت او

 یخی راتیاهملیف
 ...نیت رامنید :

 اب كيرشانمض مرادیم تقایرد رالد ! تیفیک زک ره نآ زا هک تشاد ار
 لیصت كيتاماوت لمات
 (رسپ)<سکنیرف یالک اد» ششوک
 تساوخیم هنانز میرک كي ریز هک

 مسچمار شا یگناویدو ریبک < رطی»

 رادقم تاب زج ریوصتنیا زا . دزاس
 نایمو رثا یب یاهیزادرپ ترابع

 یلو دادیمن هئارا یرتکیبزیچ یهت
 تبازیلا هکلمیقن <نسبا. ارولف»

 شخبتیاضرو هدننک عناقیتردق اب ار

 دشمن

 كوااید دانفایم سوم نآ لوط

 و «وریبیوژا2 طسوت هک وب نآ

 و هدش هتشون < سیرپمیو روترآ >

 لامها و یچوپ جوان اههنحص یضبرد

 هک مشاب یم هکر زب هناخلامپیم_ود

 تقنیاپهاچ دننام لتهودن ادم رد

  لاوئسوازا کیوزومن ربخم دنامیم

 زیئول یرجاب ماگچیهابآ-
 . ار یدمک جوز هکب لیکشت اددجم
 ؟ دیهدیمآ

 7 دا دونسأپ یترامنید

۳ 

 ۱۳: فکآ زههجتصود

 درک



 7 ی ی دا
 ۰ 5 ۰ س مت ۱ ۰ ۲

 «غ ادیناو ریش یو ردیاب هو«ٍلک لاخ»«سوم (ا یص و وتآ» یاهسی هدنس ون «نمایلو یسدت»

 7 9 مس صا ۹ ۰
 «تشم قرش»و «زادنارابرد» یاهملفدنم رنع نادرگ راک «نآ زاک ابلا» هک هتش ین یاهزات زا

 امنرس هدرب یر ی اسا , ءاهس رپ ه و اه زا یریذبانانت رثا تروصر )ون

 تسا هدرک مجم

 نگرامس رد ید ور

 رنراو ناردارب مظعم ینایمک لوصحم مارد ملیف نیرتهزات

 ۱ طقف هک یدخ»ه رنهه راتس دلا رتشاپ

 2 صد ی

 شالاویلا . ندلام راک: تک رش

۷ ۷ ۷ ۷۷۷۷۷۷۷۷ 



 نیهش بوبا یاقت
 دیتسهیخوش مدآامشهک 7۲,
 6ءزم» ناتهمان رد ناتورخ

 لامک ایام

 امش <تادیدپت »زا
 یدرستوخ ]نی
 نا

 ۸5 میئوک یماحش باوح ی
 <ناوج یاهریش» هلیف ۳

 یسرافب ندش هلبود زا ی

 نشده وخ هدا ۱

 هرامشتاحفص دادعت

 ولج هشيمهیا رب ؟رازسسویاوج»
 دو ریمت روصت وتسا هدمآ لمهب یربب ِ
 دوش هداد شیامن رگیدراب لیفو ۱

 شومارف مهآر ودنارب تولرامیکم

 :درک ۲ میها رپ

 دنمهرف رهچونم یاق7
 تسا رتهب دیسرپیم امزارکا

 و هداد همادا اردوخ لیصحتویرب
 یگشیپ رنهرسدردرپلغشو رک و اگر
 دروم نیارد یلیخرگا| یلودیدرکز
 نارهت +-بدیناوتیم دیراد رارسا

 مات یگشیپ رنه ناتسرنه ردومدمآ

 ناب دورو طبارش .دینک یسیوب

 تسینتخسمه اهردقتآ ناتسرنه

 دا ژن كين 4للا رمایاق 7
 «اهایردشتآ 2 ملیفروتک [-۱

 .دوبموحرم نتوین تربار

 ای رثک او تربار امرظنب -
 نا وتیعن ودنتین «دنمرثه 2 رد ناج

 درک قالطا ابنّاب ار <روتک 12 ظنل
 یسک ینعیدنتسه #هراتس» اپنآهکلب

 دشابیم شرنه زا شیب شترهش

 (درویلاهرد هتبلا)
 ملیف رد هک «تیرناج ۶ ۳

 السا درک میزاب «یکیراترد سقر»
 رتاثت لاکیزوم تاشیامن هشیپرنه
 یزاب ار ملیف كي نامه طقفرتسا
 دیشاب هتشادن راظتنانیاربانب .هدرک
 دینیب اروآرگید یابملیف ریبهرو
 نی رک اش دوعسم یاق

 مار دردی ِِ
 اشامتیسرافب هلب ود ابار

 هدرسی هب حایتحا و تسا زت هدانم
 ت ی وصرد دز راد یرتکچوک

 ییرع هداملاقوف دیاب لوا هقیرط
 دایز یانحنا یازاد و هدوبدنلب و
 دیآرظنبهتجرب ملیفهک دشاب

 دشنم یفطصم یاق آ
 ناکدش اوخزایک زاتب هکنیازا

 و میرختفمرایس دیاهدشام هلجم
 هداد خساپ امش تالاوئسب كئيا

 ووشیم
 روسفو رب »ییپادوب را رقیلب-۱

 سو شهید رگ < لوسوس

 ارنآ لوا لر هک دوش هیهت یملیف
 یارجا ارهاظ یلودتک یزاب تدحو
 هدناملامجاهتوب رد العف هژورپ نیا
 تسا

 یمیطم كلم رصان سکع -۲

 پاچ دلج یور هک مهار
 . میاهدرک

 زونع ام امنیس هتشررد ۳

 روتک آ كي طیارش دجاو هکی سک
 اهدا اشنایلو میراد دشاب مارح

 .درک میهاوخ ادیپ

 نیهش هزیشود
 لد. رویاکجار هکنیالثم -۱

 شیاربردقتیا هک هدرب یلیخ ارامش

 تسا نینچرک ادینزیم هنیسب كنس
 رابکیامهک وششرع ناتتمدخ دیای
 ومیاهدرک پاچدلج یور ارواسکع
 دلج یور وا ررکم پاچ اهتدم ات
 ۳ .درادنناکما

 نکعمارگلموربوب » ملیف -۲
 مه رک اودنهدن ناشرگید تسا

 س دیشمج تخت تیک

 رد هک ت شاد مان «هناخبحاصرتخد>

 یچن وتو ت لیلجیاق
 وویتام روی و ملیق نیلوا -۱

 دوبیژابمه <تنپنوج» اب نآ
 «نارکتراغ»ملیفناکیپ رته-۲

 و < ایرودناد 2: ژادندوب ترابع
 <زدراچبر فح»

 ملیف یلیخرواپ .نوریات - ۱
 مات ندرمش هناقساتم و هدرک یزاب

 هکنیا ندرک ادیپ و وا یاهملیف
 2 و < شک رس »

 یلیخهدوباهنآ نیمدنچ <دشخردیم

 ميئاوتيمارنیا یلو دهاوخیم هلصرح
 نیرخآز ار ک ذلا ریخاملیفهک میئوکب
 رعنا مدرن یا

 نب رتدنمرثهو نیرتک رّزب -۲
 مس رفت ناپک نا درک
 یناپمک نیازا هک دوب «كنیکیرنه»
 ناسزوهب ياپنکهج و هاو افت
 . تفر لانشرتنیا

 گربک |اتینآملیفنیرخآ -
 هک دراد مان <مر مچرب ریز رد»
 رد یکنر و پوکس امئیس هقیرطب
 لاشرام ژرژ و هدش هیبت ایلاتیا

 ار وا لباقم لر یونارف هشیپرثه
 ۰ دراد

 نایمظات شورسیاقآ

 افیا<رلومسیویناجیلب
 تایحتیفرد زونع تانراتلر هدننک
 ؛.دناسریم مالس ۳ تسا

 :ملیق هسرو طقف نیدزمیج
 س لسیلدیب شروش - تشهب قرش
 شورفربزا هسره هک ه درک یزاب لوغ
 بوسحم دهوویلاه یابملیق نیرت
 , دنوشیم

 «ناربقیمعوهتسهآ >ملیف ۳

 هداد شیامن ژورنلوم یامنیس رب
 . دش دهاوخ

 نانچمه دیشروخ 2

 یهدراهچمارهب یاقآ
 هی » ملیق نادرکراک -۱

 , دوب نسیا رگرام هلجرک
 دواد2 ملیف نا رک اک -

 دروف نلگ و |
 «هتفه نیاهقیاسم»ناگ دنرپ |

 دیسب ونبام یارب» ناگدنرب |
 ۱۵۹۵۵ رامش« ...هک

 (نارهع)مدفماقلهم هو
 (دهشم)یرهاظیلعدیس

 (نامرک )ام

 ییانگ رو تسن رایگیاتسا دور
 «لابوج» ملیقرد

 ۱۵۹۵ هرامش
 (نارهت)یدامعریم ام ءاقآ-۱
 (نابفصا)نایئاجاقآنکز اویاقآ-۴

 (نارهع) ن و مناخ ۳

 (نارهت)یناریاهدیرف هزیشود -*
 (زا ریش)یردافتمعل هزیشود 6

 در
 ینوت-۲ هد راب تیریرب-۱

 -۴ روباگ زا ژ_۳ زنیکر پ

 . پوه پاپ"
 .دنورک ی میژاب مهما درب مزدا

 ةنانا > نادرکرک -
 ۱ دوبیواتاهیرثه

۳ 
 الشتاحقص دادعتندوزفا -

 مشچصوصخم هرامشیلو تسی رسیم
 (:هدنیآ ما

 . نوربات 2 ملیق نيوا مان -
 توت رواپ

  «گرویوینردیناطلس» ملیف_۳
 شیامتنا ریاردزکر ها ریلیاجیلراچ
 یلیخ ملیف نیا اریز داد دنهاوخن

 ست .تسا <رادوب»

 (دهشم) جربایاقآ
 قح ملیف ناکد تنک هراو -

 دوخروشک مدرم هقیلس قیاطمدنراد
 زا دل نیا .دننک ضوعا رهلیقمات
 .میهودزاد حاورپه کیرمآ و

 "یریک و لجنآز ا دناوتیمن
 وخ » ملیف رد -۲

 امش رظن دوم هشیپرنع
 میم

 نیدافتنا هنوکر ه ۳



ٍ 
 تعتیاب یاهامنیسنیرتگ رزبرد گرید زن ها رد

 و و 1 شرم
 ۲م وز راذگبم ورگ ار ظ وس , و سابملا یوم > 4گشاد رم

 ۱۵۹۵۷ كرتشه لوصحم

 ایناپسا . هسنارف . ایلاتبا



 ممتنم ۳ نابد

 مک رد سا رتلواه یناک لد ۵ ه ر هدنفک اند ا)

 ۰ 5 تو 6

 نشد رد ۹ 3 ات یا)
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